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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA CENOWEGO  
 

 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy zamierza udzielić zamówienia dotyczącego 
wyboru Uniwersytetu Trzeciego Wieku (U3W) w ramach projektu pt. „Dojrzali aktywni podstawą rozwoju 
MMŚP - Strategia RESTART”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.2 
Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  
 

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do praktyki metod utrzymania aktywności zawodowej osób 
po 50 r.ż. w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym opracowanie innowacyjnej strategii 
zarządzania wiekiem w ramach Platformy RESTART. 
 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia będzie przeprowadzenie: 

 zajęć w ramach U3W uwzględniających narzędzia przyspieszające proces uczenia się osób 50+, wg 

programów opracowanych zgodnie z autorską metodologią zawartą w platformie RESTART, w tym 

włączających tematykę związaną ze ścieżką zawodową osób 50+, metody pozwalające na 

połączenie typowych zajęć rozwijających hobby, zainteresowania w ramach U3W z zajęciami 

przekazującymi treści dot. kwalifikacji zawodowych, mając na celu efekt dwutorowego uczenia się 

 i motywacji do kształcenia przez całe życie 

 planowany wymiar czasu na jednego uczestnika projektu   około 50 godz./osobę 

 przewidywana liczba uczestników      36 osób 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

Przeprowadzenie zajęć dla zrekrutowanych do fazy testowania pracowników 50+. Zajęcia będą realizowane 
wg opracowanych w fazie 1 projektu autorskich programów, metod pozwalających na połączenie typowych 
zajęć rozwijających hobby, zainteresowania w ramach U3W z zajęciami przekazującymi treści dot. 
kwalifikacji zawodowych, mających na celu efekt dwutorowego uczenia się i motywacji do kształcenia przez 
całe życie. 
 

KRYTERIA DOSTĘPU 

 

Wybrany Wykonawca musi: 

 posiadać siedzibę w Polsce i funkcjonować na rynku minimum 2 lata w momencie przystąpienia  
do Projektu, 

 wykazać objęcie wsparciem minimum 20 osób 50+ w okresie ostatniego roku kalendarzowego, 

 zadeklarować, że delegowani przez niego do realizacji zadań pracownicy, trenerzy, szkoleniowcy, 
coachowie itp. zostaną dobrani niezależny od płci i wieku,  



  

2 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 zadeklarować, że delegowana do realizacji kadra będzie zatrudniona w ramach umów o pracę lub 
umów zlecenie na okres minimum 1 roku licząc od momentu przystąpienia do Projektu (stali 
współpracownicy). 

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

 
WAGA PUNKTOWA 100 - Cena jednostkowa [brutto PLN] za 1 uczestnika projektu za realizację godziny zajęć  

w ramach U3W. 

  
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:  
[(cena oferty najniższej)/(cena oferty badanej)] x 100 = ilość punktów  

 
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca rozliczany będzie na podstawie rzeczywistej liczby przeprowadzonych 
godzin wsparcia. 

 
Maksymalna liczba punktów: K1=100 punktów  
 

Oferty prosimy składać na załączonym wzorze formularza oferty do dnia 27.02.2018 r. osobiście lub pocztą  
na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz lub w formie elektronicznej na adres gorzkiewicz@pte.bydgoszcz.pl  
(w formie zeskanowanego dokumentu z podpisem). 
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Zał. Nr 2 Formularz oferty 
 

 
 

FORMULARZ OFERTY W RAMACH ROZEZNANIA CENOWEGO 
w związku z postepowaniem na udzielenia zamówienia w zakresie wyboru Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

do fazy 2 projektu – testowanie innowacyjnego rozwiązania 
w ramach projektu pt.: „Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMŚP - Strategia RESTART” 

 
 

 

Nazwa Wykonawcy:    ……………………………………………………………………………………………. 
Adres Wykonawcy:    ……………………………………………………………………………………………. 
Numer telefonu:    ……………………………………………………………………………………………. 
e-mail:     ……………………………………………………………………………………………. 
nr NIP:     ……………………………………………………………………………………………. 
nr KRS (jeśli dotyczy):   ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

1. Zgłaszam ofertę w zakresie realizacji zamówienia w projekcie „Dojrzali aktywni podstawą rozwoju 

MMŚP - Strategia RESTART”, w tym do przeprowadzenia zgodnie z założeniami projektu Restart: 

 zajęć w ramach U3W uwzględniających narzędzia przyspieszające proces uczenia się osób 

50+, wg programów opracowanych zgodnie z autorską metodologią zawartą w platformie 

RESTART, w tym włączających tematykę związaną ze ścieżką zawodową osób 50+. 

 

2. Oświadczam, że: 

 

 posiadam siedzibę w Polsce i funkcjonuję na rynku minimum 2 lata licząc na moment przystąpienia 
do Projektu, 

 objąłem wsparciem minimum 20 osób 50+ w okresie ostatniego roku kalendarzowego. 
 

3. Oświadczam, że oddeleguję do udziału w projekcie i świadczenia wsparcia minimum 2 swoich 

pracowników (trenerów, szkoleniowców, coachów - dobór kadry będzie niezależny od płci i wieku, 

delegowana kadra musi być zatrudniona w ramach umów o pracę lub umów zlecenie na okres 

minimum 1 roku licząc od momentu przystąpienia do Projektu (stali współpracownicy)). 

 
4. Za realizację zadań przewidzianych w zamówieniu proponuję cenę …………..….. za godzinę zajęć w 

ramach U3W dla 1 uczestnika Projektu. 
 

 

 
…………………………………………………………………… 

miejscowość, data i podpis osoby/osób uprawnionych 
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Zał. Nr 2 Oświadczenie o braku powiązań 
 

……………………………… 
(miejscowość, data) 

 
 
……………………………………….. 
(nazwa Wykonawcy) 

……………………………………….. 
………………………………………… 
(adres Wykonawcy) 

 
 
 
 

Oświadczenie 
 

 
W związku z udziałem w postepowaniu W RAMACH ROZEZNANIA CENOWEGO w zakresie wyboru Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w ramach projektu pt. „Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMŚP - Strategia RESTART” ja niżej 
podpisany oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym (Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy) i osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy (Grzegorz Grześkiewicz,  Agnieszka Kahlau 
i Małgorzata Gorzkiewicz). 
 
Oświadczam, że nie występują wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe, poprzez które rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 

…………………………………………………………………… 
(podpis osoby/osób uprawnionych 

do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy) 
 


